
Соломон и јерусалимски храм 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

Давида је на престолу наследио његов син – цар Соломон. 

Користећи се периодом мира са суседним народима, Соломон је 

учврстио очево царство и учинио га врло славним. Он проширује 

Јерусалим и подиже у њему неколико 

палата и величанствен храм у који 

смешта Ковчег завета који је до тада био 

у скинији.  постаје надалеко позната и 

често хваљена. Тако су му једнога дана 

дошле две жене и једна од њих рече: „Ја 

и ова жена сједисмо у једној кући, и 

породих се код ње у истој кући. А трећи дан послије мога порођаја 

породи се и ова жена, и бијасмо заједно и не бијаше нико други с 

нама у кући. И умрије син ове жене ноћас, јер она леже на њ. Па 

уставши у поноћи узе сина мојега искрај мене, кад слушкиња твоја 

спаваше, и стави га себи у наручје, а свога сина мртвога стави 

мени у наручје. А кад устах ујутру да подојим 

сина својега, а то мртав. Али кад разгледах 

ујутру, а то, не бјеше мој син, којега ја родих.“ 

Друга жена је пак тврдила супротно. Тада 

Соломон предложи да дете пресеку на пола и да 

свака добије половину. Мајка дететова претрну 

и рече да га дају оној другој само да му не 

науде, а она друга се не опираше. Тада Соломон 

пресуди: „ Подајте оној живо дете, немојте га 

убити, она је мати.“ 

Градња Соломонов храма трајала је 7,5 година, а на изградњи су 

учествовале хиљаде Јевреја. Храм је подигнут на заравни површине 

150m х 100m. Храм се састоји од две просторије – Светиња и 

Светиња над светињама. У Светињу су смели улазити само 

свештеници који су ту приносили тамјан и хлебове, а у Светињу 

над светињама само првосвештеник само једном годишње (ту је 



уведена Пресвета Богородица на празник Ваведење Пресвете 

Богородице – 4. децембар). У дворишту храма налазио се велики 

базен – Бронзано море у којем су прали жртве и Жртвеник на 

којем су се те жртве спаљивале (жртве су биле плодови бербе или 

нека животиња).   

 

 

 

 

Задатак: Препишите основно (3-4 реченице) у своју свеску и ко је у 

могућности нека одштампа слику храма и залепи у свеску. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

БРОНЗАНО МОРЕ      

(у којем су се прале 

жртве) 

ЖРТВЕНИК 

(где су се 

спаљивале 

жртве) 

ДВОРИШТЕ ХРАМА (где 

су долазили Јевреји који 

нису смели крочити у сам 

храм) 

Посуде у којима се 

доносила вода за 

бронзано море 

СВЕТИЊА (где су смели улазити само 

свештеници који су ту уз молитву 

приносили тамјан и хлебове) 

СВЕТИЊА НАД СВЕТИЊАМА 

(где је смео улазити само 

првосвештеник само једном годишње 


